
VADER / ZOON COMBINATIE,
P. EN S. VERBEEK, NAALDWIJK

 
WINNEN  DE  Z.L.U. VLUCHT VANUIT 

TARBES.
 

1e FONDCLUB ‘DE GLAZENSTAD’.
 

 
 
Om 6.45 uur werden de duiven in Tarbes gelost met een noordwesten wind, in het midden van Frankrijk
was er een veranderlijke wind, hoofdzakelijk uit noordelijke richting, later overgaand in west tot noordwest.
Eigenlijk geen weer om op de dag van lossing, in onze regio, duiven thuis te krijgen. Maar het leuke is dat je
op de site van PiPa het verloop van de aankomsten kan volgen en deze aankomsten kwamen steeds
dichterbij en tegen de avond vielen de eerste duiven in ons land. Op de site van de Z.L.U. met de eerste 39
aankomsten, viel het op, dat het van west naar oost gelijk opging.
Met voor afdeling 5 als topper Chris vd. Velde, zij spelen de 2e Nationaal en de 1e in de afdeling 5.
 
In Naaldwijk viel net voor donker om 22.42 uur, de eerste duif, het was de weduwnaar 06-2141396, van
vader / zoon combinatie Peet en Sebastiaan Verbeek, het was tevens de enige duif die op de dag van lossing,
hier in de ‘Glazenstad’ zijn hok bereikte. Op een afstand van 1024 km ( 1070 m.) een ongelooflijke
prestatie.
1e in Fondclub ‘De Glazenstad, 1e in  CC.Rijnmond, 2e in Afdeling 5 en 20e  Nationaal Z.L.U.
Aankomst tijden:  22.42, 6.26, 6.58, 7.43 enz.
 
Het is een donkere witpen doffer met een prachtig oog, zeer kleine pupil, een stevige bouw met een vleugel
die hier bij past.
In zijn aderen stroomt hoofdzakelijk het SPRENKELS bloed via C.Hulscher met een vleugje Theelen via
v.d. Krogt. In zijn afstamming vinden we veel toppers o.a. “La Primera”, “Chris”, ‘Shakira” en
“Dreamliner”.Meer hier over op hun site, alle kampioenschappen, afstammingen, opbouw en artikelen kunt
u hierop naslaan. www.verbeekps.nl
 
Dit jaar wordt voor het eerst weduwschap gespeeld en deze worden behandeld als PATERS, nooit een
duivin, ook niet bij thuiskomst en zelfs geen broedschotel. Plafond eruit gesloopt voor meer lucht en de
duiven lopen op de balken.
Alles zo eenvoudig mogelijk omdat Peet erg met zijn rug tobt, daarom dit jaar ook geen nestspel..In het
verslag van St-Vincent op onze site van De “Glazenstad” heeft Aad wat meer geschreven over dit hok en ik
wil niet in herhalingen vallen.
 
Ook op de NPO vlucht in Portugal (zie Teletekst) vanuit MYRA (wereld kampioenschap) zijn ze 4e

geworden met een fond jong en dit tegen het kruim van de midfond spelers.



 
Trouwens de 06- 2142051 speelt de ene week de 1e op een Vitesse vlucht in CC. Rijnmond, dan een 4e van
Mont de Marsan, zelfde dag thuis en nu op Tarbes werd hij om 7.43 uur geklokt. Zo heb ik vele toppers  en
“Namen” in handen gekregen die het hadden waargemaakt op middag of ochtend lossingen.
 
In 2007 werden zij kampioen N.P.O meerdaagse Fondvluchten en in de jaren daarvoor behaalde zij ook
vele kampioenschappen en dit jaar wordt zeker een top jaar gezien de prestaties tot nog toe.
 
Ik had al aan Aad gevraagd, als hij weer naar P. en S. Verbeek moest voor een reportage, ik graag mee
wilde, maar nu ze het tweemaal flikken in een seizoen, 1 x op de middag lossing en 1 x op de ochtend
lossing, was het mijn beurt om dit fantastische hok te bezoeken en ik heb er geen spijt van.
 
Peet en Sebastiaan gefeliciteerd met deze overwinning en de hartelijke ontvangst.
 
Namens het bestuur van Fondclub “De Glazenstad”
 
Wim van Rijk.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


